
Brugen af rebscootere til professionelt rebarbejde (rope access),
jvf. AT-vejledning, 2.4.3-1 om Arbejde i højden.

På given foranledning skal BARA hermed fremsætte nedenstående vurdering vedr. 
brugen af batteri- og benzindrevne såkaldte rebscootere ved professionelt rebarbejde 
(rope access) i relation til AT-vejledningen om arbejde i højden.

Af AT-vejledning, 2.4.3-1 for Arbejde i højden, fremgår ingen specifikke arbejdsmetoder, 
og der angives ingen specifikke værktøjer.
Det fremgår imidlertid flere steder, at...; 
- det er et krav, at arbejdet skal tilrettelægges, så der kan gennemføres 
øjeblikkelig/omgående redning, f.eks. ved hjælp af en kollega, der er uddannet hertil.
- personer, der arbejder fra reb som minimum både skal være forbundet (med bevægelig 
faldsikringsordning) til et egnet bærereb (arbejdsreb) og til et egnet sikkerhedsreb, der er 
helt uafhængigt af arbejdsrebet, ligesom det fremgår, at både arbejdsreb og 
sikkerhedsreb skal være fastgjort til hvert sit selvstændige forankringspunkt.
- arbejde i højden kun må udføres af personer, som har modtaget oplæring og træning i 
brugen af udstyret og i højderedning, svarende til, hvad der afholdes gennem 
internationalt anerkendte rope access-organisationer.

På den baggrund står det derfor klart, at også arbejde fra og med rebscootere er omfattet 
af AT-vejledning, 2.4.3-1, for Arbejde i højden fra reb og, at kravene til brug af 
rebsootere ikke adskiller sig fra kravene til øvrige rope access arbejdsmetoder eller -
værktøjer, hverken når det gælder sikkerhed, uddannelse/træning eller redning.

Kort sagt gælder det også for arbejde med og fra rebscootere, at...;
- arbejderen skal have modtaget særlig uddannelse/træning heri, 
- arbejderen skal arbejde med og fra to af hinanden uafhængige rebsystemer med 
uafhængige ankerpunkter, hvoraf det ene rebsystem skal bære vægten af arbejderen, og 
det andet rebsystem skal være koblet til arbejderen med en bevægelig 
faldsikringsanordning.
- der skal foreligge en effektiv redningsplan, hvis rebscooteren svigter eller, hvis 
arbejderen/brugeren af rebscooteren bliver skadet eller hænger hjælpeløs.
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